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 Em Portugal a morte dos sobreiros é relatada  desde 1898 (Veríssimo-d’Almeida) 

 Durante as últimas três décadas tem-se vindo a assistir a uma degradação das manchas 
existentes de montado em alguns locais de Portugal e de Espanha, com a elevada 
mortalidade de sobreiros e azinheiras, devido à acção antrópica e à interacção de causas 
de natureza biótica e abiótica. 

Montado-Declínio 
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 Abióticas 
 
•Seca /Encharcamento 
•Baixa fertilidade dos solos 
•Profundidade dos solos 
•Poluição 
•Excesso de gado 
•Compactação do solo 
•Mobilizações de solo 
(desmatação) 
 

Causas-Declínio 

 

 Bióticas:  
 Insectos 
•Platypus cilyndrus 
•Coroebus undatus 
•Lymantria dispar 
 
 Fungos 
•Botryosphaeria corticola (Diplodia 
corticola) 
•Biscogniauxia mediterranea 
(carvão do entrecasco) 
•Armillaria mellea (podridão 
agárica) 
 
 Organismos do solo (Oomicetas) 
•Phytophthora cinnamomi 
•Pythium ,etc 
 

 

As causas apontadas: 
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Botryosphaeria corticola (anamorph Diplodia corticola) 

© MLI © MLI © MLI 

© MLI 

• Santos, M. N. S. 1995. Phytopathological situation of cork oak (Quercus suber L.) in Portugal. IOBC⁄WPRS Bull. 18: 38–42 

• Alves, A., Correia, A., Luque, J. and Phillips, A., 2004. Botryosphaeria corticola, sp. nov. on Quercus species, with notes and description 
of Botryosphaeria stevensii and its anamorph, Diplodia mutila. Mycologia 96: 598–613 

Fungo agressivo que causa a degradação dos vasos condutores das árvores, causando cancros, 
fendilhamento e seca dos ramos em particular em árvores após o descortiçamento 

Causas-Declínio 
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Botryosphaeria corticola (anamorph Diplodia corticola) 

 Presente em vários países: 
• Portugal, Espanha, França, Itália, 
      Grécia, Marrocos e EUA. 

 
 

Causas-Declínio 

 Hospedeiros: Várias espécies de Quercus:  
• Q. suber, Q. ilex, Q. coccifera, Q. petrae, etc 
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• INACIO M.L., HENRIQUES J., GUERRA-GUIMARÃES L., GIL AZINHEIRA H., LIMA A., SOUSA E. Platypus cylindrus Fab. (Coleoptera: Platypodidae) 
transports Biscogniauxia mediterranea, agent of cork oak charcoal canker. Bol. San. Veg. Plagas, 37: 181-186. 

Biscogniauxia mediterranea- Carvão do entrecasco 

© MLI © MLI © MLI 

© MLI 

© MLI 

© MLI 

• Henriques et al. 2012. New outbreaks of charcoal canker on young cork oak trees in Portugal. IOBC/wprs Bull 76: 85-88. 

Causas-Declínio 
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• Bragança et al. 2004. Identification of portuguese Armillaria isolates by classing Mating-tests and RFLP-PCR. Analysis of the ITS 1 
region of the ribosomal DNA. Silva Lusitana, 12 : 67-75. 

Armillaria mellea- Podridão agárica 

© HB 

© HB © HB 

© HB 

Causas-Declínio 
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Montado-Declínio 

 Vários estudos indicam que o patogénio Phytophthora cinnamomi isolado por Lopes 
Pimentel em 1945 está associado a este problema. 

 Vive no solo causando a morte das raízes finas dos hospedeiros susceptíveis, reduzindo a 
sua capacidade de absorção de água e nutrientes, conduzindo-os a stress hídrico (seca).  

 Embora se isolem diferentes Phytophthora spp. e Pythium spp., Phytophthora cinnamomi  é 
o patogénio isolado com maior frequência do solo e de raízes de Quercus spp. em áreas 
afectadas. 

©ACM 

©ACM 

©ACM 

©ACM 

Estruturas sexuadas e assexuadas de oomicetas 
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O que é  Phytophthora spp.? Não é Fungo Cavalier-Smith, 

1998 

Phytophthora 

Micélio de P. cinnamomi 

©ACM 

Esporângios de P. cinnamomi 

©ACM ©ACM 
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Phytophthora spp. descritas antes 2000 
P. arecae  P. megakarya  P. melonis  P. mirabilis P. nicotianae  P. japonica 

 
P. cactorum  
 

P. erythroseptica P. richardiae P. sojae P. tentaculata 
 

P. vignae P. phaseoli 
 

P. gonapodyides  
 

P. quininea P. cinnamomi P. citrophthora 
 

P. colocasiae   
 

P. italica  P. boehmeriae  
 

P. macrochlamy 
 

P. medicaginis P. idaei  P. infestans  P. insolita  P.palmivora P. fragariae frag.  
 

P. pseudotsugae 
 

P. hibernalis P. megasperma P. mexicana  P.multivesiculata P. botryosa 
 

P. katsurae  
 

P. cajani  
 

P. cambivora P. sinensis P. syringae P. trifolii P. quercina 
 

P. porri 
 

P. heveae  

P. capsici P. citricola 
 

P. clandestina  P. drechsleri 
 

P. cryptogea  P. fragariae rubi  
 

P. meadii  

P. humicola  P. ilicis  P. inflata  P. iranica  P. primulae 
 

P. lateralis  
 

 55 
 

Phytophthora spp. descristas depois 2000 
 

P. ramorum P. inundata sp. 
nov. 

P. kernoviae sp. 
nov. 

P.polonica sp. 
nov. 

P. gallica sp. 
nov. 

P. hedraiandra sp. 
nov. 

Etc. 

55/11=20% Patogénios de florestas ou ecossistemas naturais 

Phytophthora spp. Phytophthora spp. 
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Distribuição de P. cinnamomi no mundo 

Doença da tinta do castanheiro 

Damping-off de muitas espécies 

Morte do Eucalipto na Austrália 

Morte do Pinus echinnata Miller e P. taeda L.- EUA 

Recentemente em Quercus spp. –Europa e América do Norte 

Outras lenhosas (ex:Vaccinium sp.-mirtilo, etc) 

Phytophthora cinnamomi 

Responsável por várias doenças de plantas lenhosas : 



Plant species surveyed for infection with P. cinnamomi 

Estudos epidemiológicos em Portugal 

Planta Nome comum Campo/viveiro Local 

Hypericum onohoseonum Hipericão viveiro Porto 

Salvia officinalis Salva viveiro Porto 

Lavandula sp. Alfazema viveiro Porto 

Cistus crispus campo Algarve 

Cistus ladanifer esteva campo Algarve 

Cistus  populifolius estevão 
 

campo Algarve 

Cistus salvifolius 
 

campo Algarve 

Calluna vulgaris campo Algarve 

Arbutus unedo Medronheiro campo Algarve 

Mirtilo Campo   Sever do Vouga; Santo Tirso 

Pinus pinaster pinheiro campo Algarve 

Quercus suber Campo/viveiro Algarve;Alentejo;Ribatejo;TMontes 

Genista triachantus campo Algarve 

Vitis vinifera vinha ?? Alijó 

Quercus pyrenaica Campo;viveiro Nelas;Portalegre 

Quercus robur viveiro Nelas 

Castanea sativa castanheiro Campo/viveiro Nelas;Bragança 

Ulex spp. campo Algarve 
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Moreira AC and Martins JMS (2005). Forest 
Pathology 35: 145-162. 

Factores que influenciam a ocorrência de P. cinnamomi: 

 

 Tipo de solo (texturas com elevados níveis de argila e limo)- 

solos esqueléticos e com baixos a muito baixos níveis de 

fósforo e de MO;  

 

 Situação do povoamento/montado  

     (exposição a sul influencia a actividade de P. cinnamomi e a 

      expressão do declínio e morte das árvores); 

 

 Espécies da flora natural infectadas, (assintomáticas) 

  

 Entre 1995-2005 observou-se um aumento frequência do 

patogénio, em particular nas regiões do sul. 

Problema do ecossistema MONTADO/DEHESA 

Estudos epidemiológicos em Portugal 



12 Parcelas   – 326 sobreiros 

I-N 

I-S 

II-N 

II-S 

III 

IV 

VI V 

VII-N 

VII-S 

VIII-N 

VIII-S 

(P. Caetano, 2007. Envolvimento de Phytophthora 

cinnamomi no declínio de quercus suber e q. Rotundifolia: 

estudo da influência de factores bióticos e abióticos na 

progressão da doença. Possibilidades de controlo químico 

do declínio.) 

Estudos epidemiológicos em Portugal 
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Classe 0  Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4 
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Parcela III: Serra do Loureiro, Alcácer do Sal (P. Caetano, 2007. 

Envolvimento de Phytophthora 

cinnamomi no declínio de 

quercus suber e q. 

Rotundifolia: estudo da 

influência de factores bióticos e 

abióticos na progressão da 

doença. Possibilidades de 

controlo químico do declínio.) 

-Observou-se uma progressão da doença nos 5 anos de avaliação 

Estudos epidemiológicos em Portugal 



Patogénios 

Ambiente 

Bióticos 

Abióticos 

Hospedeiros -Baixa densidade e diversidade 
microbiológica 
-Falta de antagonistas 

-Predisposição para a doença  
(stress: seca/encharcamento) 
-Temperatura excessiva 
-Más práticas de gestão 

-Humidade, Temperatura 
-Arejamento do solo 
-Tipo de solo 
-Períodos de saturação 
-Temperaturas moderadas 
-Alterações climáticas 

Phytophthora 

Tempo 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=560873&ei=QXVsVfqvB8O3UbHAgdAL&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNH-UeXhFPjS0j1qf6Ww0As0e_LjPQ&ust=1433257608629765
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Como se propaga ? 

Doença Policíclica 

©ACM 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKl3PTXlMYCFWcW2wodGD4ABQ&url=http://www.brasevasconcelos.com/product.php?id_product=86&ei=5FWAVcKjA-es7AaY_IAo&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNELIcN4KmmLiyhV-6XeCuTDDWmaWw&ust=1434560333637383
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Dieback & Desfoliação  

Declínio - Sintomas 
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Arvores mortas 

Declínio - Sintomas 



Exsudados 

Declínio - Sintomas 
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Morte súbita 

Declínio - Sintomas 



Raízes mortas 

Declínio - Sintomas 
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P. cinnamomi hifas  

Infected holm  oak 

Infected cork oak 

SOBREIRO E AZINHEIRA 

  A infecção conduz à destruição das raízes por intensa invasão do cilindro vascular nas duas espécies. 
 

  A azinheira é mais susceptível à infecção por  P. cinnamomi do que o sobreiro.  

     O patogénio coloniza com maior rapidez e com maior número de hifas as raízes da azinheira, atingindo o cilindro vascular 

em 24 horas. 

Pires N.et al.(2005). Suberwood pp. 275-282, Univ. Huelva, Spain (Xavier Pique, Raul Tapias) (eds).  

Moreira-Marcelino AC (2001). Dissertação de doutoramento.  
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Ourique 



25 
Barrancos 



26 
Ourique 



27 
Portalegre 
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Serra do Caldeirão 
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Almodôvar 



5th IUFRO Conference PHYTOPHTHORA in Forests and Natural Ecosystems – March 7-12, 2010- Rotorua- New 
Zealand 

Quercus Decline  

-Quercus suber 
-Quercus rotundifolia 
-Quercus pyrenaica 

Alentejo 



Métodos químicos: 
Aplicação de fosfitos  
 elevada variabilidade da eficácia no controlo da 

infecção causada por P. cinn ( Fernández-Escobar et 
al., 1999; 2002);  

 pode causar resistência  (Dobrowolski et al. 2008) 
 

Declínio de Quercus 

Não é fácil estabelecer um método de controlo 
para P. cinnamomi.  

Porquê? 
Porque este organismo apresenta : 
-Larga gama de hospedeiros 
-Elevada sobrevivência em estruturas de 
resistência 
-Fácil disseminação e propagação 
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Como controlar P. cinnamomi? 

Factores que podem reduzir a evolução e 

a severidade da doença   

Prevenção 
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PREVENÇÃO 

Áreas sem  sintomas  

 Utilizar na plantação material isento de Phytophthora spp. 

 

  CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA DAS PLANTAS  

 

 Diagnóstico de Phytophthora – IMPORTANTE 

 

 Desinfectar os utensílios utilizados na colheita de amostras de solo e raízes 

 

 Perturbar os solos o mínimo possível (sempre que possível) 

 

 Desinfectar as máquinas e alfaias agrícolas 

 

 Melhorar a drenagem dos solos (solos mal drenados favorecem a infecção) 

 

 Medidas de gestão adequadas à área 
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 Diagnóstico de P. cinnamomi no solo é importante 
 

 Circunscrever as áreas afectadas e infestadas 
 

 Adição de calcário aos solos infestados por P. cinn pode constituir uma forma 

de reduzir a sua actividade e consequentemente o declínio 
 

 Uma boa nutrição dos solos, em  particular com Fósforo e também com 

Matéria Orgânica, de acordo com as suas necessidades, pode conferir uma 

maior tolerância à doença 

 

FACTORES QUE PODEM REDUZIR A DOENÇA 

Áreas com  sintomas  
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 Assegurar informação sobre o declínio (produtores, 

associações, etc.) 
 

 Disponibilizar informação sobre a dispersão do 

patogénio 

 

 Limitar o movimento de pessoas, veículos e 

equipamento, durante a época das chuvas das áreas 

com declínio (infestadas) para áreas sem declínio 

Áreas com  sintomas  

FACTORES QUE PODEM REDUZIR A DOENÇA 

©ACM ©ACM 

©ACM 

©ACM 
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FACTORES QUE PODEM REDUZIR A DOENÇA 

Áreas com  sintomas  

Curto /médio prazo 

 
 Recurso a medidas de boa gestão 

 
 Conhecer mais sobre a interacção hospedeiros/patogénio 

 
 Implementar barreiras biológicas 
 
 Melhorar a fertilidade dos solos (aplicação de correctivos adequados) 
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FACTORES QUE PODEM REDUZIR A DOENÇA 

Áreas com  sintomas  

Longo prazo 

 Selecção de genótipos de sobreiros e de azinheiras mais tolerantes a P. 

cinnamomi para aplicar em áreas em que os solos apresentem elevada 

população do patogénio (tendo sempre em atenção a BIODIVERSIDADE) 



SOBREVIVÊNCIA DE PLÂNTULAS DE SOBREIRO E AZINHEIRA NUM SOLO NATURALMENTE 
INFESTADO COM P. CINNAMOMI 

SNI+CVEG SNI+MYC SNI 

AZINHEIRA 

SNI SNI+MYC SNI+CVEG 

SOBREIRO 
©ACM ©ACM 

Moreira AC. et al.(2010). IOBC/wprs Bulletin Vol. 57, pp. 73-76. 
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SOBREVIVÊNCIA DE PLÂNTULAS DE SOBREIRO E AZINHEIRA NUM SOLO NATURALMENTE 
INFESTADO COM P. CINNAMOMI 
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 Os fungos micorrízicos testados (Pisolithus tinctorius e Scleroderma verrucosum) não 

melhoraram a sobrevivência das plantas quando comparada com as plantas do solo 

naturalmente infestado (SNI) 

 

 No solo com o composto as plantas evidenciaram menor % da mortalidade, em 

particular na azinheira. 
 

 A mortalidade dos sobreiros aumentou ao longo do tempo 

6 meses 26 meses 



SOBREVIVÊNCIA DE PLÂNTULAS DE SOBREIRO E AZINHEIRA NUM SOLO NATURALMENTE 
INFESTADO COM P. CINNAMOMI 
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 Não se observou nenhum efeito com a incorporação de micorrizas, quer na redução da 
infecção, quer no desenvolvimento das plantas. 

 
 No solo com o composto  ambas as espécies evidenciaram um melhor desenvolvimento 
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Programa de recuperação de Montado  

(Alentejo-Ourique) (ACPA-INIAV) 

Objectivo principal: 

Recuperar uma área de 652 ha de Montado  

localizada no  Baixo Alentejo-Ourique.  

•aumento da densidade do arvoredo existente  

•recuperação vegetativa das árvores adultas 

Esta área possui : 

•solos derivados de xistos e / ou grauvaques 

(Luvissolos),(áreas planas de menor declive); 

•solos avermelhados de "ranãs" (Luvissolos 

Férricos) 

 
Solos que apresentam: 

•Elevada acidez, delgados; níveis médios de matéria 

orgânica; baixo a muito baixo teor de fósforo,  

 
baixa capacidade  

produtiva 



42 

 Janeiro / Fevereiro de 2013, foram instalados ensaios experimentais 
em 3 parcelas localizadas em solos diferentes e infestados com 
Phytophthora cinnamomi; 

 
 Sementeira forrageira (aveia x ervilhaca)- 5kg/ha 

 
 Fez-se a correção dos solos (CaCO3 e N, P e K/cova) 

 
 Nestas parcelas aplicaram-se os suplementos a testar : 

• Ectomicorrizas  
• Vermicomposto (2kg/arv) 

 
 Estes suplementos  foram  adicionados ao solos em combinações 
diferentes e  casualisadas, simultaneamente com a sementeira das 
bolotas 

 
 Estes testes de campo estão a ser monitorizados anualmente para 
avaliar a eficiência da supressividade dos solos a P. cinn. 

Programa de recuperação de Montado  

(Alentejo-Ourique) (ACPA-INIAV) 



A- S. Martinho Amoreiras -
Odemira 

B- Ourique C- Garvão-Ourique 

Parcela 
I 

Parcela II Parcela III 

1-T-VM-V-M; 2-VM-V-T-M; 3-
M-VM-V-T; 4-V-T-M-VM 5-
VM-M-T-V; 6- VM-M-V-T; 7-
T-V-M-VM; 8- V-M-T-VM; 9- 
M-T-VM-V; 10- M-VM-V-T 

1-M-V-VM-T; 2-T-M-V-VM; 
3-VM-T-M-V; 4-VM-T-M; 5-
M-V-VM-T; 6- V-VM-T-M; 7-
M-V-VM-T; 8- T-M-V-VM; 9- 
VM-T-M-V; 10- V-VM-T-V 

1-M-V-VM-T; 2-VM-V-M-T; 
3-M-T-VM-V; 4-VM-V-M-T 5-
VM-V-M-T; 6- V-VM-T-M; 7-
V-T-VM-M; 8- VM-M-V-T; 9- 
M-T-V-VM; 10- V-VM-T-M 

Parcela I Parcela II Parcela III 

Tipo de solo 
Regossolos 

+Leptossolos 
Regossolos Luvissolos Férricos 

Germinação da 
semente (%) 

95 67,5 82,5 



Tratamentos Resultados 

Regossolos 
 

- CaCO3 100g+ 100g- N, P, K/Cova 
- Ectomycorrizas (pastilhas) 
- Composto (2kg/árvore) 
- Sementeira (aveia x ervilhaca) 

-Ligeiro aumento do pH 
-Ligeiro aumento da MO  
-P2O5 <10 mg/kg. 
-Melhoria do nível de K2O  

Luvissolos 
Férricos  

 

- CaCO3 100g+ 100g- N, P, K/cova 
- Ectomycorrizas (pastilhas) 
- Compost (2kg/árvore) 
- Sementeira (aveia x ervilhaca) 

-Ligeiro aumento do pH 
-Sem alteração na MO  
-P2O5 baixo nível 
-Redução do nível de K2O. 

Resultados 

Resultados preliminares indicam que para melhorar a fertilidade do solo uma 

única aplicação dos suplementos não é suficiente. 



Objectivo:  

Seleccionar em condições naturais famílias de Q. suber com elevado grau de 
tolerância à infecção causada por  P.cinnamomi 



Material vegetal: Nov/Dez de 2003 foram colhidas  em 8 regiões da Península 
Ibérica 50 sementes por sobreiro num total de 157 árvores diferentes separadas 
pelo menos 100 m. 

Metodologia 

Trás-os-Montes (TM) 
Estremadura (Est) 
Ribatejo (Rib) 
Alto Alentejo (AA) 
Baixo Alentejo (BA) 
Algarve (Alg)  
Cortes dela Frontera (CF) 
San Bartolomé (SB) 
Hinojos (H) 
Almonte (AL) 



INIAV-APFSC-UH 

ACMoreira., et al. (2009). pp.195-203 In: Phytophthoras in Forests 
and Natural Ecosystems. USDA Forest Service. General Technical 
Report PSW-GTR-221, Albany, CA, USA. 

Metodologia 

W 



2005 

1995 

Campo Experimental 

O ensaio foi instalado em 2004 num 
local situado no  Barranco do Velho 
(Loulé). 
A sementeira foi feita em 10 parcelas 
(blocos casualisados) estabelecidas 
numa zona com elevada incidência de 
árvores com declínio e elevado grau de 
infestação de Phytophthora cinnamomi  
nos solos. 



 
 Sementeira foi feita 2004 

 
 3 sementes por cova para reduzir as perdas 

 
 Cada planta foi protegida com um tubo 

 
 Seis meses após a sementeira, avaliou-se a germinação 

e a emergência. 
 
 A mortalidade e o comprimento dos rebentos das 

plântulas era avaliado em Dezembro de cada ano 
 
 Durante 2006/2007 removeram-se plantas do campo 

com desenvolvimento diferente. Observou-se o sistema 
radicular e detectou-se a presença do patogénio. 
 

Metodologia 



Resultados 

©ACM 

©ACM 

Origem Germinação Mortalidade 

Alto Alentejo 0,76 0,19 

Estremadura 0,73 0,29 

Algarve 0,62 0,28 

Málaga 0,62 0,22 

Baixo Alentejo 0,61 0,23 

Ribatejo 0,60 0,27 

Trás-os-Montes 0,53 0,27 

Huelva 0,47 0,28 

% de germinação de sementes e a mortalidade 
acumulada de três anos (2004, 2005 e 2006) 

 A análise de contigência mostra que a germinação não é 
independente da família (P0) nem da origem geográfica (P0)  



Resultados 

 Durante 2006/2007 retiraram-se 80 plantas do ensaio para avaliar a infecção a P. 
cinnamomi representando 37% das famílias testadas (57/160). 

 85% das plantas estavam infectadas por P. cinnamomi, independentemente do seu 
desenvolvimento  
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©ACM 
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2004 2005 2006 2007 2013 2014 

% sobrevivência % mortes 

A mortalidade das plantas aumentou ao longo do tempo 

400 plantas 



Resultados 
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©ACM 

Percentagem de sobrevivência em 2014 



Resultados 

Regiões 

gl Alg BA AA Rib Est TM Esp 

Parcelas 9 9.48*** 25.86*** 19.45*** 13.33*** 6.88*** 11.51*** 31.84*** 

Árvores ( ) (18) 4.12*** (20)6.69*** (21)5.56*** (20)3.60*** (6)4.16*** (27)2.48
*** 

(38)4.90*** 

Ano 5 57.43*** 84.40*** 81.46*** 59.77*** 26.34*** 77.34*** 159.51*** 

***P<0.001 (gl) 

 Em cada região, as parcelas, as árvores (famílias ) e os anos apresentaram um teste de 
“F” altamente significativo.  

 Isto mostra-nos: 

  Que se observaram diferenças de desenvolvimento entre famílias da mesma 
região ao longo do tempo. 

 Que houve diferenças entre as 10 parcelas instaladas no campo 



Resultados 

 Durante os 10 anos observou-se diferenças 
significativas (P<0,05) no desenvolvimento e 
na mortalidade das plantas entre as 10 
parcelas 
 

 O melhor desenvolvimento foi observado nas 
plantas da parcela 4, seguida das parcelas 3 e 
2; já nas parcelas 7, 8, 9 e 10 registaram-se os 
crescimentos mais reduzidos. 

 
 
 Nas parcelas 2 e 3 foi também onde se 

observou o maior nº de plantas sobreviventes 
em 2014, enquanto nas 6, 7, 8, 9 ocorreram 
maior nº de mortes.  

 
 Estes resultados indicam a existência de 

factores locais que influenciam a incidência da 
doença.  
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 Na análise de componentes verifica-se a 
variação é explicada pelas parcelas e pelos 
anos (97%). 

 Não se observam diferenças significativas no 
comportamento entre regiões 

Altura (cm) 

Origem da 
variação 

gl Variância das 
componentes 

% 

Anos 5 188,7 37,9 

Região 36 5,2 1,0 

Árvores (fam) 883 8,5 1,7 

Parcelas 2962 295,5 59,4 

Análise de Componentes (Altura/pls) 

Resultados 

 Foi nas plantas provenientes de AA, BA, Alg 
e Esp onde se observou o melhor 
crescimento, enquanto nas de TM tiveram 
um menor crescimento 



Resultados 
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Região 
 

Fam 
 

Max 
 

Min 
 

Média 
 

Nºpls 
 

Alg 3 110 35 81,3 4 
Alg 5 80 60 70 2 
Alg 15 140 50 76,7 6 
Alg 16 130 40 41,3 4 
Alg 18 95 95 95 1 
BA 19 71 60 63,7 3 
BA 28 102 40 71 4 
BA 29 85 50 69,3 4 
BA 30 105 45 80 5 
AA 44 100 57 75 4 
AA 47 150 40 69,2 5 
AA 53 123 50 73,5 4 
AA 59 90 40 63 4 
Rib 63 70 50 60 3 
Rib 64 95 50 72,5 2 
Rib 66 84 84 84 1 
Rib 80 80 80 80 1 
Est 83 77 46 54,6 5 
Est 87 110 52 79 4 
Est 89 155 40 78 7 
Almonte 118 120 56 88 2 
Almonte 119 126 30 66,2 5 
S.Bart 131 83 80 81,5 2 
S.Bart 132 113 60 79,8 6 
CF 139 120 50 80 3 
CF 141 70 70 70 2 
CF 143 90 50 73 3 
CF 153 116 21 62,3 3 
CF 156 116 20 55,3 4 

Q. faginea 



Conclusões 

 A proveniência das plantas evidenciou influência no seu comportamento, 
no entanto a contribuição genética para a variabilidade total na tolerância é 
pequena. 

 Este ensaio é uma avaliação de tolerância/ resistência à infecção por P. 
cinnamomi, conduzida em condições naturais, providenciando material 
para a continuação destes estudos. 

 A mortalidade das plântulas estava casualmente distribuída em todas as 
parcelas embora se tenha observado mais mortes na parcelas onde o 
declive era maior (6, 7, 8 e 9). 

 A presença de P. cinnamomi é um factor que pode interferir no sucesso da 
germinação e na viabilidade das plantas, quer na regeneração natural, 
quer em sementeiras directas.  

 Observou-se uma resposta à infecção muito diversa em plantas de 
sobreiro provenientes da mesma árvore, tal como foi concluído a partir de 
ensaios conduzidos em condições controladas. (Raul Tapias, et al., 2005). 



 
 A mortalidade das plantas aumentou ao longo do tempo e em 2014 foi > a 

70%.  

Conclusões 

 A proveniência e a família apresentaram influência na germinação, mas 
esta foi-se perdendo ao longo do tempo. 

 Algumas famílias do Algarve, Alto Alentejo e Baixo Alentejo, (Portugal) e 
ainda de Málaga e Huelva, (Espanha) mostraram o melhor 
desenvolvimento nas condições deste ensaio. 

 Observaram-se diferenças significativas no desenvolvimento e na 
sobrevivência entre as parcelas (factores locais :textura do solo, orografia, 
exposição,  influenciam a incidência da doença 
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